
Thưa quý Thầy cô, quý đại biểu, các em tân sinh viên thân yêu 

Lời đầu tiên, nhân danh cá nhân và đại diện những người tâm huyết, luôn ủng hộ sự nghiệp giáo 

dục, những người đã, đang và sẽ tuyển dụng, huấn luyện nâng cao năng lực đội ngũ tri thức trẻ, 

gia tăng năng suất, phát triển tổ chức, công ty nói riêng và kinh tế, xã hội nói chung, tôi xin 

nồng nhiệt chúc mừng quý thầy cô, các tân sinh viên cùng gia đình về kêt quả năm hoc, kỳ thi 

vừa qua và niềm vui của ngày khai giảng năm học mới hôm nay. 

Thưa quý vị và các em, ắt hẳn chúng ta đồng ý rằng hôm nay là sự kiện quan trọng đánh dấu sự 

thay đổi lớn của các tân sinh viên. Các em chính thức được chuyển từ học sinh thành sinh viên, 

từ vị thành niên sang thành niên. Các em sẽ đối diện với một thay đổi lớn có tính đột biến: từ 

cách học theo khuôn phép với môi trường học và  thời khóa biểu cứng sang học tập linh hoạt từ 

nội dung, đến địa điểm, theo thời khóa biểu mềm. Hay nói cách khác, các em bước vào giai 

đoạn mới với thay đổi trong phạm vi giao tiếp rộng hơn, thường xuyên hơn. Vì thế, các em cần 

biết tự chịu trách nhiệm với chính mình, với gia đình, nhà trường và xã hội. Đây là đòi hỏi tuy 

khó khăn, nghiêm khắc,… nhưng lại rất cần thiết để các em trưởng thành, như ông bà từng dạy: 

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”. Hãy sẵn sàng đối diện và vượt qua các em nhé! 

Có một nghịch lý là số đông sẵn sàng bỏ ra một vài tuần để chuẩn bị rất kỹ cho 1 chuyến đi chơi 

chỉ vài ngày, nhưng thường chỉ có số rất rất ít chịu bỏ thời gian để chuẩn bị tốt cho cuộc sống 

của họ!?! Vì sao vậy? 

Tôi muốn hỏi các em 1 câu: “Các em có muốn thành công không?”. Tôi nghe nhiều tiếng trả lời 

“Có”, nếu vậy thì có 3 thái độ mà các em  phải chọn trong cuộc sống: Chủ động, Thụ động và 

Bị động, các em muốn chọn thái độ nào? 

Các em đã chọn sự Chủ động, cám ơn các em! Tôi tin với nhiệt huyết tuổi trẻ, với trách nhiệm 

của người thành niên, các em đã chọn trạng thái Chủ động tích cực. Hãy luôn chủ động tham 

gia từ hôm nay, cố gắng chủ động liên tục trong suốt học trình và cả cuộc sống. Dù điều này 

không dễ dàng, nhưng chúng ta sinh ra là để tranh đấu với điều không dễ dàng, tạo ra giá trị tốt 

đẹp vì có điều gì trong cuộc sống này có giá trị, có ý nghĩa, đáng tôn trọng mà dễ dàng đâu? 

Các em cần, các em nên và các em phải vượt qua chính mình mỗi ngày. Để làm được điều này, 

cần liên tục thực hành: Tự thoại, Tự vấn, Tự nhận thức, Tự điều chỉnh, Tự hoàn thiện để đạt 

được trang thái Tự Tri. 

Sự phát triển của mỗi cá nhân có 4 thành tố ảnh hưởng là: Tự thân, Gia đình, Nhà trường và Xã 

hội. Trong đó tôi muốn nhấn mạnh: dù ở đâu, thời nào, hoàn cảnh nào, cá nhân nào cũng có 

những vấn đề riêng và vấn đề chung, nhưng trong mọi trường hợp, để phát triển, yếu tố tự thân 

– cá nhân là đặc biệt quan trọng. Dù thương yêu các em đến đâu, sẽ không có ai, kể cả cha mẹ, 

bạn bè và thầy cô,… có thể làm thay cho các em giỏi hơn, tốt hơn, năng lực cao hơn, phẩm cách 

đẹp hơn khi không có sự tham gia của cá nhân các em. Chỉ khi nào chính từng em dấn thân, 



thực hành thì mới tạo ra được và có quyền tự hào về các giá trị đáng quý ấy. Chúng ta đều biết 

Sen mọc từ bùn, Sen vẫn ngát hương, nhiều vĩ nhân từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây đã trưởng 

thành trong điều kiện khốn khó, chính từ khát vọng, với nghị lực kiên cường, vượt lên chính 

mình, họ đã có sự chuyển biến mạnh mẽ với tốc độ cao để không chỉ thu ngắn khoảng cách và 

còn vượt lên dẫn dắt những người phía trước. Do vậy, với điều kiện hay xuất phát điểm của 

mình đã và đang có, các em hãy mạnh dạn dấn thân, xuất phát! Hãy tin rằng mọi Vĩ nhân đều đã 

từng là những trẻ em, tòa cao ốc hay vạn lý trướng thành được tạo nên bởi những mảnh ghép, từ 

viên gạch nhỏ. Vì thế,  hãy tận dụng từng giây, từng phút sống của mình để quan sát, quan tâm, 

phát hiện vấn đề, tìm hiểu, suy nghĩ giải pháp,tích cực, nâng cao năng lực. Hãy làm giàu tri thức 

bằng việc liên tục tư duy, phát triển kỹ năng qua việc không ngừng rèn luyện. Chúng ta sống 

trong một thế giới thay đổi nhanh, nhiều, toàn diện và mạnh mẽ từ thiên nhiên đến kinh tế, xã 

hội, để sống và sống tốt từng cá nhân phải có tính thích ứng cao trong sự thay đổi lớn lao này, 

cần liên tục hoàn thiện, nỗ lực vượt mình thể hiện khả năng, tạo ra giá trị không chỉ khác biệt 

mà còn phải hữu ích, đủ lớn và có ý nghĩa với cộng đồng.  

Chắc các em cũng đã nghe về khoảng cách năng suất của Việt nam so với 1 số nước, thế hệ lấp 

đầy khoảng cách này là các em, chìa khóa thu ngắn khoảng cách này không phải là cơ bắp mà là 

sáng tạo. AEC mở từ 2015, hội nhập ngày càng sâu, các em sẽ cạnh tranh thế nào với nguồn 

nhân lực của cả khối ASEAN và mở rộng? Chỉ có 1 con đường duy nhất là chuẩn bị tốt nhất 

cho cuộc cạnh tranh này, cuộc sống luôn có cả thuận lợi và khó khăn, nhà trường cũng đang 

trong giai đoạn sóng gió, các em có thể nghe nhiều thông tin trái chiều,… như ngày đêm, mưa 

nắng,… đó chính là cuộc sống! Hãy vững tin rằng áp lực từ cuộc sống luôn đè năng trên vai 

mỗi người, đòi hỏi chúng ta năng lực và phẩm cách để gạn đục khơi trong, vượt qua thử thách, 

bảo vệ điều đúng, cái hay kể cả khi điều đúng, cái hay còn là thiểu số. Có như vậy chắc chắn 

mọi việc sẽ được cải thiện, sẽ tốt đẹp lên.  

Điểm số của 1 kỳ thi,  1 môn học hay cả năm học chỉ có ý nghĩa nhất thời, nếu nó chưa tốt, nó 

cho ta biết ta cần thay đổi cách học, cách nghĩ để ta tìm hiểu lại, hiểu tường tận hơn,… nhưng 

cho dù nó có tốt cũng chỉ là đánh dấu thành tích 1 kỳ thi, 1 học trình nhất định, nó không đảm 

bảo tương lai của ta nếu ta không có Tri thức và Năng lực phù hợp. Thông tin chưa phải là Tri 

thức và Tri thức cũng chưa phải là Năng lực. Tôi thấy chủ đề năm học của trường ta là: “Sống 

Tử Tế, Học Đàng Hoàng, Kết nối Năm châu” thể hiện phần nào khát vọng vươn lên của các 

thành viên trường Đại học Hoa Sen. Để “sống  Tử tế”, cần liên tục rèn “Tâm”, muốn “học đàng 

hoàng” nên không ngừng “luyện Lực” và để “kết nối 5 châu”, hãy tích cực Truyền thông.  

Phía trước là trường mới, bạn mới, thầy cô mới, phương pháp mới,… cùng vô vàn cái mới. Dù 

đã thành công trong kỳ thi năm qua, hãy luôn nhớ rằng, điều ta biết luôn ít hơn điều ta chưa 

biết, nhưng chúng ta vẫn có thể làm giàu sự hiểu biết của ta mỗi ngày. Hãy sống tích cực, có 

trách nhiệm và trọn vẹn với “Tâm mở” để quan tâm, trao và nhận yêu thương, với “Thức trống” 

để lắng nghe, luôn tiếp nhận được cái mới điều hay, hãy duy trì tư duy phản biện tranh luận tích 



cực để chọn lọc chuyển hóa thông tin thành tri thức mỗi ngày. Học có Sâu thì Hành mới Sắc 

có như vậy sẽ Vững Chắc Thành công!  

Tôi tin rằng với tâm thế chủ động như thế, với nhiệt tình tuổi trẻ cùng trách nhiệm người thành 

niên, các em sẽ thích ứng với thay đổi của cuộc sống, sẽ chủ động tạo ra giá trị tốt đẹp cho 

chính mình, cho trường Hoa Sen của chúng ta, Chúng tôi sẽ rất vinh dự được đồng hành hỗ trợ 

các em trên con đường nâng cao năng lực hoàn thiện cho chính mình và sẽ rất tự hào đón nhận 

các cộng sự tương lai của mình, những người có năng lực tốt và phẩm cách đẹp!   

Với tình cảm chân thành, một lần nữa, chúc từng Tân Sinh viên luôn chủ động rèn tâm, luyện 

lực, tích cực truyền thông, không ngừng vượt khó để có những học trình vui vẻ, bổ ích phía 

trước. Chúc quý thầy cô, quý đại biểu cùng các em và người thân, gia quyến luôn Vui khỏe, 

Hạnh phúc và Thành công!  

Xin cảm ơn!  

Lý Trường Chiến 


